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Getting Ready for Your Surgery االستعداد لجراحتك
Jim Pattison Outpatient Care and Surgery Centre Surrey Memorial Hospital 

 ______________________ :My Surgery Date تاریخ جراحتي  

One week before your surgery قبل أسبوع من جراحتك

الجنكة والكافا ونبتة سانت جون والجینسنغ ودون كواي وتوقف عن تناول كافة الفیتامینات والمكمالت العشبیة والصحیة (الثوم  •
 والجلوكوزامین)

 من قبل الجراح أو طبیب التخدیر أو ممرضة عیادة مرحلة ما قبل اإلدخال.بإیقافھا استمر في تناول األدویة العادیة ما لم یتم إبالغك  •
 توقف عن الحالقة أو إزالة الشعر بالشمع أو الخیط أو إزالة الشعر من المنطقة التي ستجري فیھا الجراحة. •

 الجراحة.قبل إذا كانت الجراحة في منطقة الوجھ أو الحلق أو الرقبة، احلق تلك المنطقة في الیوم أو اللیلة  استثناء:
 الجیل أو الصناعیة.األظافر إذا كانت جراحتك في منطقة الذراع أو الساق، قم بإزالة طالء األظافر واألظافر األكلیریك أو  •
 .لتھااة إلزالتھا، قم بالترتیب إلزاتحتاج ألدبجسمك ب ثقوأو أشیاء مثبتة في لّي حُ إذا كان لدیك  •
ساعة بعد الجراحة.  إذا لم تكن ھذه الخطة  24إلى البیت بالسیارة والبقاء معك لمدة  الصطحابكقم بالترتیب مع شخص بالغ  •

 جاھزة، قد نضطر إللغاء جراحتك.
اثنین) أو صابون سائل (اشتر واحد) من أي متجر أدویة. (اشتر بالمائة  4بالمائة أو  2جلوكونات اشتر إسفنج كلورھیكسیدین  •

 سأل الصیدلي.أن ت یمكن أن تجد ذلك في قسم اإلسعافات األولیة أو

 )Eating and drinking before surgeryاألكل والشرب قبل الجراحة (
العصیر الصافي (تفاح أو توت بري أو قبل منتصف اللیل، اشرب ثالثة أكواب من وفي اللیلة التي تسبق جراحتك، في المساء  •

 عنب).  نقترح أن تفعل ذلك في حوالي الثامنة مساء.
 منتصف اللیل) بما في ذلك الحلیب ومنتجات الحلیب. 12.00ال تأكل أیة أطعمة بعد منتصف اللیل ( •
ماء وعصیر التفاح وعصیر سمح لك بشرب سوائل صافیة حتى أربع ساعات قبل وقت الجراحة.  السوائل الصافیة تعني فقط الیُ  •

 التوت البري وعصیر العنب.
من قبل الجراح أو طبیب التخدیر أو ممرضة عیادة مرحلة بإیقافھا یتم إبالغك تناول أدویتك العادیة مع رشفة صغیرة من الماء ما لم  •

 ما قبل اإلدخال.
(عصیر تفاح وعصیر توت بري  مل) من العصیر الصافي 375قبل أربع ساعات من وقت الجراحة، تناول كوب ونصف (•

 وعصیر عنب).  بعد ذلك الوقت، ال تشرب أي شيء.

 إذا لم تتبع تعلیمات النظام الغذائي ھذه، یمكن أن نلغي جراحتك. ملحوظة:

 Arabic 



continued تتمة –Getting Ready for your Surgery  كاالستعداد لجراحت

www.fraserhealth.ca 
 ال تحل ھذه المعلومات محل المشورة التي یعطیھا لك مقدم رعایتك الصحیة

2  من 2 صفحة
Catalogue # 264639 (February 2023) Arabic 

For more copies: patienteduc.fraserhealth.ca 

 )Skin cleaning( تنظیف البشرة
 في اللیلة التي تسبق جراحتك: •

الثقوب.من  ليّ حُ القم بخلع كل المجوھرات و 
 بالصابون والشامبو العادي.خذ حماما أو دشا مع االغتسال 
 ھذه المادة .  ال تستخدملوكوناتغالكلورھیكسیدین باستخدام ثم غسلھ قم بشطف كل جسمك من الرقبة إلى أصابع القدم 

 على وجھك.
.قم بالشطف بالكامل والتجفیف باستخدام منشفة نظیفة 
 ) فازلین أومزیل عرق  أوكولونیا  أوعطر  أومكیاج  أوبودرة  أوغسول ال تضع أیة منتجات على بشرتك أو وجھك.( 
 .ارتد مالبس نوم نظیفة ونم على أغطیة نظیفة 

 
 صباح جراحتك: •

 ال تحتاج أن تغسل شعرك بالشامبو مرة أخرى.لوكوناتغالكلورھیكسیدین اغسل جسمك مرة أخرى باستخدام  . 
من على جسمك بالكامل اشطف المادة. 
.ارتد مالبس نظیفة فضفاضة 
  أسنانك (أطقم األسنان) واللسان وسقف الفم.نظف 

 )Remember( تذكر
 (مثل رخصة القیادة أو جواز السفر) بھا صورتكاحضر بطاقة خدمات بریتیش كولومبیا خاصتك وبطاقة ھویة  •
 احضر كل أدویتك في حاویاتھا األصلیة. •
 الضغط الموجب المستمر في مجرى التنفس)، احضر جھاز sleep apneaإذا كنت تعاني من توقف التنفس أثناء النوم ( •

)CPAP( .أو أداة األسنان خاصتك 
إذا كنت ستقضي اللیل، احضر حقیبة صغیرة جدا تحتوي على أدوات التجمیل والمقتنیات.  احضر بطاقة الخطة الطبیة •

 الممتدة خاصتك.  اترك كل مقتنیاتك الثمینة في البیت.

 )Where to goأین تذھب (
 طبیبك قبل بضعة أیام ویبلغك بوقت الجراحة ومتى تصل إلى المستشفى. سیتصل بك مكتب

 Surrey Memorial Hospital  
13750 – 96 Avenue, Surrey 

 .94Aشارع المتفرع من  South Parkadeادخل من شارع 
 .األول المستوىإلى خذ المصعد 

 الردھة إلى قسم دخول الجراحاتاستدر یمینا بعد الخروج من المصعد وسر في 
)Surgical Admissions وھذا القسم یفتح أبوابھ السادسة صباحا.البنفسجیة) (المنطقة ،( 

مدخل مستوى الشارع إلى المبنى الجنوبي مغلق أمام الجمھور. ملحوظة:

 Jim Pattison Outpatient Care and Surgery Centre  
9750 140 Street, Surrey 

 فتح أبوابھ الساعة السادسة والنصف صباحا.یطابق الرابع.  ابحث عن عالمة الرعایة النھاریة للجراحة.  إلى الخذ المصعد 
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